
                                                                                                                                         

 

 

  

  

 :معايير التقييم  

 الالئحة وشروط وأحكام تحقيقها لمعايير ومدى المقدمة الملفات تحويه ما على بناءً  المرشحين بين والمفاضلة التقييم عملية تكون
  .عليها المنصوص

 م المعيار النقاط  النقاط المستحقة
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 - 1 عن الخطة التشغيلية للوحدة. تقرير متابعة نقاط) 5نعـــــم           (  

  تقييم اللجنة لتقرير الخطة التشغيلية للوحدة. نقطة) %2       ( 59  -   50  
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 نقاط) %4       ( 69  -   60  

 نقاط)   %6       (  79  - 70 

 نقطة)            %8       (   89  -  80

 نقطة) %10       ( 100  -  90 

  العدد ...........   

  .كحد اقصى نقاط) 5لكل تقرير (

  - 3  .الوحدة ألنشطةالتقارير المعتمدة 

  العدد ...........   

  نقاط) كحد اقصى. 5لكل تقرير (

  - 4  .وحدةاصدارات ال

 اإللكترونيةنشاط الوحدة في انجاز المعامالت  نقاط)  10(  
  .)اإلدارية االتصاالت(نظام 
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حديث تلكل                 العدد ...........  
  .كحد اقصى) نقاط 10(

تحديثات الصفحة االلكترونية للوحدة على موقع 
  .الكلية
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 نقطة / 10عدد األعضاء .......لكل  
  حدةوا

 نقطة / 10عدد الطالب ........لكل 

  نشطة الوحدة أالمستفيدين من 
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